
Ogłoszenie nr 510196367-N-2020 z dnia 08-10-2020 r.

Gmina Czernica: „Przebudowa i dostosowanie budynku – świetlicy szkolnej mieszczącego się przy ulicy Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5 w
Czernicy na oddziały szkolne (z przeznaczeniem na dwie sale lekcyjne), dz. 174/3”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 588524-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Czernica, Krajowy numer identyfikacyjny 93193498600000, ul. ul. Kolejowa  3, 55-003  Czernica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 726 57 00, e-mail
czernica@czernica.pl, faks 71 726 57 00.
Adres strony internetowej (url): http://bip.czernica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa i dostosowanie budynku – świetlicy szkolnej mieszczącego się przy ulicy Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5 w Czernicy na oddziały
szkolne (z przeznaczeniem na dwie sale lekcyjne), dz. 174/3”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MTP.271.2.17.2020.EZ

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: „Przebudowa i dostosowanie budynku – świetlicy szkolnej, mieszczącego
się przy ulicy Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5 w Czernicy na oddziały szkolne (z przeznaczeniem na dwie sale lekcyjne), dz. 174/3”. 2. Przedmiot
zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Roboty rozbiórkowe obejmujące: a) rozebranie wszystkich ścian wewnętrznych, b) rozebranie ściany zewnętrznej w osi 2/B-
C, c) rozebranie posadzek wraz z warstwami konstrukcyjnymi, d) demontaż sufitów, e) demontaż stolarki okiennej i drzwi wraz z parapetami wewnętrznymi i
zewnętrznymi, f) usunięcie wszystkich instalacji i wyposażenia. 2) Zamurowanie otworów okiennych od strony północnej; 3) Wykonanie ścianek działowych; 4)
Wykonanie ściany zewnętrznej w osi 2/B-C; 5) Montaż stolarki okiennej, parapetów, stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej; 6) Ocieplenie budynku; 7)
Wykonanie posadzek; 8) Wykonanie sufitów podwieszanych; 9) Wykończenie ścian; 10) Wykonanie instalacji: a) instalacja c.o. – ogrzewanie podłogowe, b) instalacja
wodociągowa, c) instalacja kanalizacji sanitarnej, d) instalacja gazowa, e) instalacja wentylacji mechanicznej (rekuperatory ścienne), f) instalacja elektryczna gniazd
wtykowych, g) instalacja oświetleniowa, h) instalacja domofonowa, i) instalacja dzwonkowa, j) instalacja alarmowa, k) instalacje niskoprądowe, 11) Wyposażenie
obiektu. 3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający upoważni Wykonawcę do prowadzenia w
jego imieniu spraw formalno-prawnych przed organami, urzędami i instytucjami właściwymi do wydawania niezbędnych uzgodnień, wytycznych i decyzji, w tym
decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia. W tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do wystąpienia o pozwolenie na
użytkowanie przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku i przekazania danych osobowych. Decyzja pozwolenia na użytkowanie przedmiotu
zamówienia będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej VAT. 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w: 1) dokumentacji
projektowej: a) Projekt budowlany – Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem
socjalno – technicznym, b) Projekt wykonawczy –branża Architektura, Konstrukcja, Instalacje Sanitarne, Instalacje Elektryczne, PZT; 2) specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45214230-1

Dodatkowe kody CPV: 45220000-5, 45310000-3, 45232460-4, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Uzasadnienie faktyczne: Oferta z
najniższą ceną tj. 814 567,50 zł brutto przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 475 342,87 zł brutto .

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO
ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/aef2efa0-4d44-494b-b9d8-ae0b...
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Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/aef2efa0-4d44-494b-b9d8-ae0b...
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